พะเยาวิจัย 10

ประกำศรำยชื่อกำรพิจำรณำบทควำมพะเยำวิจัย 10
กลุ่มกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
หมำยเหตุ: บทความยังมาไม่ครบทั้งหมด หากท่านไหนไม่มีรายชื่อจะประกาศในครั้งต่อไปวันที่ 29 ตุลาคม 2563
ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
1
คุณฐิติพงศ์ พันทุม
2
คุณณัฐดนัย เจริญภู

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
การศึกษาระบบกาหนดเพศในกบนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการ มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียนรู้สาหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา

3

คุณนครินทร์ ชัยแก้ว

การวิเคราะห์ความหนาแน่นการเกิดอุบัติเหตุเชิงพื้นที่บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

4

คุณบุณฑริกา เทพสุคนธ์

การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยเม็ดอัลจิเนตผสมถ่านกัมมันต์จากกาก
กาแฟ

มหาวิทยาลัยพะเยา

5

คุณรัชพล พะวงศ์รัตน์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมไฮโดรไลเสสที่มีน้าตาลรีดิวซ์สูงจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปลือกข้าว

6
7

คุณชัยชนะ เนื้อไม้
คุณนครินทร์ ชัยแก้ว

การสารวจกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การ
กระจายและความหนาแน่นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเขตอุทยาน
แห่งชาติถ้าผาไท จังหวัดลาปาง

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
8
คุณเอกชัย รัตนบรรลือ

ชื่อบทควำม
ถ่านอัดแท่งจากเปลือกแห้วจีนและเศษถ่านไม้

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

9
10

คุณศิรสิทธิ์ มีศิริ
คุณวิชญา กันบัว

คาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไดอะตอมพื้นทะเลบริเวณช่องช้าง
จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยบูรพา

11

คุณคันธมาทน์ กาญจนภูมิ

การชักนากุหลาบสายพันธุ์มายวาเลนไทน์ให้ออกดอกในหลอดทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

12

คุณกัลยวรรธน์ อินถา

การคัดเลือกและการระบุเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการละลาย
ฟอสเฟตจากดินในสวนลาไย จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

13

คุณยุพารัตน์ โพธิเศษ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลิ้นจี่ซินไบโอติก มหาวิทยาลัยพะเยา

14

คุณธันยพร สร้อยงาม

การพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวจากวัสดุธรรมชาติไบโอเซลลูโลสผสมสาร
สกัดหยาบจันทน์แดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15

คุณสถิตย์พร เกตุสกุล

การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค
การจัดเรียงสัญญาณแคเรียร์หลายระดับทับซ้อนกันแบบเฟสตรงข้าม
(APCO) ที่มีการฉีดฮาร์มอนิกส์ลาดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

16

คุณธาดา คาแดง

วงจรจาลองค่าตัวเหนี่ยวนาแบบลอยที่ปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ใช้ CCTA

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
17 คุณจิรภิญญา เลี่ยมไครต่วน การคัดเลือกเเละระบุสายพันธุ์เเบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ยับยั้งเชื้อรา Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคผลเน่าของลาไย
18

คุณวัชระ งิมสันเทียะ

การพัฒนาแบบจาลองไบโอเมทริกซ์เพื่อประมาณการผลผลิตอ้อยด้วย
อากาศยานไร้คนขับ

มหาวิทยาลัยมหิดล

19

คุณโชติวุฒิ ประสพสุข

การศึกษาอิทธิพลของแผ่นดูดซับความร้อนติดตั้งครีบที่มีผลต่อการอบ
พริกแห้งในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

20
21

คุณกานต์ จันทระ
คุณกานต์ วิรุณพันธ์

การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพสาหรับเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม
การหาขนาดผงจากเปลือกทุเรียนที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทาง
กล และทางกายภาพของภาชนะกระถางปลูกต้นไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

22

คุณสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่นาข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ไหลซึมผ่าน น้า อากาศ และธาตุอาหารลงสู่ชั้นดิน

23

คุณรัตนาภรณ์ รัตนากร
ไพบูลย์

การดูดซับอีมาเมกติน เบนโซเอตในน้าเสียด้วยกากกาแฟ

24

คุณอาณัติ ขัตติสะ

ผลของสาร BAP ที่มีผลต่อการพัฒนายอดต้นพระเจ้าห้าพระองค์ในการ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

25

คุณศักดิ์ดา ธรรมชาติ

การวิเคราะห์ประเภทป่าด้วยวิธีการรับรู้ระยะไกล และความสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยพะเยา
รูปแบบการเกิดไฟป่ากับประเภทป่า ในอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
จังหวัดลาปาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
26 คุณวนิดา ชุติมากุล

ชื่อบทควำม
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

27

คุณจุฑามาศ จันโททัย

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้า กรณีศึกษา:อาคาร
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

28

คุณเชษฐ อุทธิยัง

การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์รีดผนังบางแบบรวมขั้นตอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่

29

คุณพรโพยม วรเชฐวราวัตร์

การศึกษาการวางผังการผลิตแบบยืดหยุ่น กรณีศึกษา บริษัท ไนซ์แอพ
พาเรล จากัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

30

คุณนิติ เอี่ยมชื่น

การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีการสารวจ
ระยะไกล กรณีศึกษากว๊านพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

31

คุณกมลภพ ซาวทองคา

การประเมินพื้นที่กักเก็บน้าผิวดินระดับตาบลด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

32

คุณสุรศักดิ์ ใจหลัก

ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าสาหรับอาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

33

คุณปุญญวัชร์ วงศ์ใจคา

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับแนะนาสถานที่ กรณีศึกษา ศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

34

คุณนันทวัฒน์ เมืองช้าง

การวิเคราะห์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาตามหลักเว็บโอเมตริกซ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
35 คุณกรทิพย์ กันนิการ์

ชื่อบทควำม
การเสริมพรีไบโอติกในอาหารปลานิล ต่อการเจริญเติบโต และความ
ต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Streptococcus agalactiae

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

36

คุณกรทิพย์ กันนิการ์

ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) รูปแบบต่างๆ ต่อการ มหาวิทยาลัยพะเยา
เจริญเติบโต และการต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Streptococcus
agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus Linn)

37

คุณสันติพันธ์ เฉียบแหลม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการบาบัดไอระเหยไดคลอโรมีเทน
จากอุตสาหกรรมการผลิตยาด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกออกซิเด
ชัน

มหาวิทยาลัยพะเยา

38

คุณวรพงษ์ สิงห์ชาติ

High-resolution chromosome mapping technology to upgrading
genomes in reptilian species (crocodiles and snakes) for commercial
improvements in the agricultural animal industry

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

39

คุณนรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ Application of Genome wide SNP assisted genetic profiling to study
various characters in the Siamese fighting fish (Betta splendens)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

40

คุณรุ่งนภา คงประดิษฐ

SU UMa Dwarf Novae ที่ค้นพบใหม่ 2 ระบบ จากเซอร์เวย์การแปรค่า
ความสว่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

41

คุณอภิรัญธ์ จันทร์ทอง

การออกแบบและพัฒนาเครื่องทาลายเข็มฉีดยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

42

คุณศิริชัย ลาภาสระน้อย

การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายต้นทุนต่ารายงานสภาพแวดล้อมด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
คลาว์คอมพิวติ้ง
อีสาน

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
43 คุณธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

ชื่อบทควำม
ผลิตภัณฑ์ตามะเขือม่วงพาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวดแก้วจากมะเขือม่วงเซน
ไดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่งออก

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

44

คุณวิไลพร ลักษมีวาณิชย์

อิทธิพลของการแยกเส้นใยด้วยน้าด่างต่อการทนแรงดึงของเส้นใยกัญชง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

45
46

คุณวีรยา สุวรรณนภาศรี
คุณอิศร์ สุปินราช

การพัฒนานาโนไลโปโซมที่เก็บกักสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วง
การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสาหรับเยอบีร่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง

